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SECCIÓ TERRITORIAL DE GIRONA 

Núm. d’acta: 03 Hora d’inici: 21.00 h Data: 17/03/2016 

 

Assistents: 

Coordinador  Alba Resplandis Sotscoordinador  Carme Casellas 

 Núria Fuentes  Ester Aranda  David Sánchez 

Convidats               

 

Ordre del dia 

1. Dipsalut. 
2. Proves esportives. 
3. Formació. 
4. Reunió anual. 
5. Reunió trimestral. 
6. Renovació membres Secció. 

 

1. DIPSALUT 

S’està finalitzant la memòria del projecte del 2015 per presentar-la el 5 d’abril a Dipsalut i 
fer la presentació del nou projecte del 2016 i aclarir el pressupost. 
Els coordinadors es van reunir el dia 8 de març. Es planteja 4.000€ per cada col·legi i 
6.000€ per les despeses que suposi cada projecte de treball. 
El grup de recerca el dia 24 de febrer. L’objectiu de la reunió va ser concretar el pla de 
treball i marcar les finalitats del grup, s’acorda fer una recerca bibliogràfica del SOC, 
confeccionar una enquesta de promoció de la salut i fer un google drive per penjar les 
actes, fer anotacions personals per al debat i penjar articles per a la discussió del grup i es 
proposa la següent reunió per el 31 de març. 
El grup de mapeig d’actius es va reunir el 4 de març. Es parla d’unificar projectes i un cop 
amb les mateixes conclusions, s’han limitat zones (es va delimitar iniciar el mapeig a la 
zona Banyoles), franja d’edat (6-16 anys) i organismes privats i públics per extreure’n 
projectes o iniciatives que siguin promotores de salut. Quan es tingui aquesta informació 
es decidirà si ampliar la cerca de la mateixa zona o transportar aquest projecte en altres 
zones de Girona província i extreure’n un mapa d’actius. Prèviament s’ha realitzat una 
recerca bibliogràfica amb previsió de fer-ne més. 
Tenim pendent de saber què va fer el grup de divulgació i xarxes. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Assistència a les següents reunions. Grup de promoció  

  

 

2.    PROVES ESPORTIVES 

 
El diumenge 6 de març vàrem col·laborar en la III Jornada de l’Esport Femení. En general 
ha anat força bé, l'inconvenient és que hem estat a l’ombra com l'any passat i, amb el fred, 
a la gent els costava quedar-se a fer els estiraments. Per a l'any vinent hem proposat a 
l’organització de realitzar una "masterclass", com si fos una altra activitat paral·lela de la 
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3.  FORMACIÓ 

 
El 20 de febrer es va realitzar el Seminari Tècnic de Fisioteràpia Respiratòria II, amb l’Inma 
Castillo. Hi ha hagut molt d’interès i participació per part dels alumnes. Hem pogut veure el 
funcionament dels aparells que ha portat i aplicar-los entre alumnes per tal d'entendre 
millor el seu funcionament. La gent estava molt contenta en general, els hi hauria agradat 
allargar el seminari atès que és molta informació en un matí, però ja s'ha entès que els 
seminaris són gratuïts i solen ser de 4-5h. Coordinat per la Núria. 
 
Formacions pendents:  
Higiene nasal, restem pendents de dates. 
Referent al Curs de Massatge infantil, restem a l’espera de més inscrits per tirar-lo 
endavant. Data 16-17 d’abril. El coordinarà la Carme. 
ST Reprogramació abdominal. El ponent comenta que el 7 de maig no podrà i el 
posposarem per al 21 o 28 de maig. Restem a l’espera de la seva resposta. 
Curs Raonament clínic de pacients amb dolor crònic per Arturo Such, previst per al 13-15 
de maig. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Gestió Curs Massatge infantil Carme Abril 

Gestió ST Reprogramació Abdominal Alba Maig 

Gestió Curs Raonament clínic David i Alba Maig 

 

4. REUNIÓ ANUAL 

Hem contactat amb la Neus Padilla (fisioterapeuta de pacients amb Alzheimer a Figueres) 
i Alèxia Falcó (veterinària del “Proyecto tan amigos”) i restem a l’espera de la seva 
resposta, en principi es farà el 2 d’abril per disponibilitat de les ponents. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Gestió de la reunió anual. Carme Març 

 

jornada, tot fent una classe d'estiraments, atès que així ens faríem més visibles i podríem 
promocionar millor la nostra feina. A l’organització els ha semblat bé i ho podríem 
organitzar per a l'any vinent. 
 
La Mitja Marató que serà el dia 17 d’abril, està tot coordinat; enguany segurament ens 
posarem a la plaça d’arribada, així se’ns veurà més, també ho coordinarà l’Ester. 
 
Cap al juny es preveu participar en la cursa de RAC1. 
 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data 
realització 

Gestió Mitja Marató. Ester 6 de Març 
 

Ester 6  

Redactar breu de les proves esportives. Ester Mes d’abril 
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5. REUNIÓ TRIMESTRAL 

L’Alba i l’Ester es connecten via Skype per fer la reunió trimestral. 
Es comenten les noves incorporacions de la Secció: Irene Garcia i Berta Serrat. Ens 
informen que obriran nova convocatòria per renovar els membres de la Secció. 
Se’ns informa de la campanya d’higiene nasal, i de les diferents jornades. 
Comentem les formacions previstes per a l’any 2016 de la Secció (comentades a l’apartat 
3.) 
Se sol·licita de nou fer una comissió experta en la promoció de la salut. 

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Següent reunió trimestral a Tarragona. Tots A determinar (15 de 
juny) 

 

6. RENOVACIÓ MEMBRES SECCIÓ 

Hem contactat amb les noves membres, Irene Garcia i Berta Serrat. Les convocarem per a 
la propera reunió 22 d’abril.  

Tasques a realitzar 

Descripció de la tasca Responsable Data realització 

Enviar convocatòria a les noves membres. Tots  

 

Precs i preguntes 

1. Voldríem saber si us heu plantejat la possibilitat de crear una comissió de promoció de 
la salut, atès que tenim les assistents de la jornada interessades en formar-ne part. 

 

Aprovació de l’acta 

S’aprova l’acta a les 23.00 h. 

 

Data propera reunió 

22 d’abril. 

 
Coordinador       VP Sotscoordinador 
Alba Resplandis      Carme Casellas 
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